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Comissions del Consell Municipal – Actes
ACTA Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, sessió de
14 de setembre de 2021.

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa de la
Ciutat, el 14 de setembre de 2021, s'hi reuneix la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. regidor Jordi
Coronas i Martorell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi Badia
Casas, María Rosa Alarcón Montañés, Laia Bonet Rull, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza,
Jordi Martí Galbis, Oscar Ramírez Lara, Eva Parera Escrichs i Maria Magdalena Barceló Verea,
assistits per l'assessor jurídic, el Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per delegació del
secretari general i que certifica.
També hi són presents les Sres. i els Srs.: Francina Vila i Valls, regidora del grup municipal
Junts per Catalunya, Maria Luz Guilarte Sánchez, regidora del grup municipal de Ciutadans,
Laia Grau Balagueró, gerent d'Urbanisme, Sonia Frias Rollón, gerent d'Ecologia Urbana i
Manuel Valdés López, gerent de Mobilitat i Infraestructures.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gemma Tarafa Orpinell, Lucia Martín
González, David Escudé Rodríguez, Ernest Maragall i Mira, Elsa Artadi Vila i Celestino
Corbacho Chaves.
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l'article 46.3
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons redacció
donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
El secretari delegat constata l'efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala virtual i
acredita la seva identitat, així com l'existència de quòrum legal.
S'obre la sessió a les 16.03 h.
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 13 de juliol de
2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Alarcón, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera i
Barceló.
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
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En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. (20190520) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 21 de juny de 2021, que
cancel·la i/o retorna a El Solinteg, SL la garantia definitiva d'import 2.240,50 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la instal·lació i retirada
d'enllumenat nadalenc, amb càrrec a l'exercici 2021.
2. (20210175) De l'arquitecte en cap, de 23 de juny de 2021, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a l'assistència
tècnica per a l'elaboració de documentació gràfica de suport en Microstation i QGIS als
estudis de la gerència de l'arquitecte en cap (2021-2022), amb càrrec als exercicis 20212022, i per un pressupost base de licitació de 51.281,78 euros (IVA inclòs).
3. (20190002) De la gerent municipal, de 27 de juny de 2021, que prorroga per un període
comprès des del 06.07.2021 fins al 05.07.2023, el contracte relatiu al servei de gestió de
vaixella reutilitzable municipal per a entitats i associacions ciutadanes sense afany de lucre,
mitjançant la contractació reservada a centres especials de treball i/o empreses d'inserció
social, lot 1, adjudicat a Femarec, SCCL, per als exercicis 2021-2023, i per un import de
15.000,00 euros (IVA inclòs).
4. (20190002) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que prorroga per un període
comprès des del 20.10.2021 fins al 19.10.2023, el contracte relatiu al servei de gestió de
vaixella reutilitzable municipal per a entitats i associacions ciutadanes sense afany de lucre,
mitjançant la contractació reservada a centres especials de treball i/o empreses d'inserció
social, lot 2, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 15.000,00 euros (IVA inclòs).
5. (20200438) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 29 de juny de 2021, que
anul·la part de l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a l'assistència
tècnica per a la contractació dels serveis de detecció, suport, assistència tècnica i assistència
jurídica dels incompliments de la normativa municipal en relació a la presència de sacs de
runa, contenidors metàl·lics, cartells i adhesius a la via pública adjudicat a Datambient
Assessors, SL, amb càrrec a l'exercici 2021,i per un import de 3.351,70 euros.
6. (20220004) De la gerent municipal, de 5 de juliol de 2021, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a la llicència
d'ús i serveis del software del programa de Gestió de Galeries del 22@, per als exercicis
2022-2023, i per un pressupost base de licitació d'11.711,11 euros (IVA inclòs).
7. (20210258) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 5 de juliol de 2021, que adjudica
a Elecnor, SA el contracte relatiu al servei de desenvolupament, assistència tècnica,
manteniment i reparació de l'aplicatiu SOADA del sistema de gestió d'infraestructures dels
aparells elevadors situats a l'espai públic de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis
2021-2022, i per un import de 16.936,37 euros.
8. (20210109) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 6 de juliol de 2021, que
declara desert el procediment obert ordinari per a l'adjudicació del contracte relatiu al servei
de suport tècnic en relació a les limitacions acústiques d'esdeveniments culturals a l'aire lliure
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(2021/2022) i anul·la l'autorització de la despesa, per un import de 134.375,34 euros, amb
càrrec als exercicis 2021-2022.
9. (20211013) Del gerent del districte de Sant Martí, de 6 de juliol de 2021, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte
relatiu al servei per a la realització de 45 estudis de caracterització acústica en diversos
espais del districte de Sant Martí, destinats a la celebració d'actes, per als exercicis 20212022, i per un pressupost base de licitació de 86.790,02 euros (IVA inclòs).
10. (20200525) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 7 de juliol de 2021, que anul·la
part de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 5.119,90 euros del contracte
relatiu als serveis postals d'Ecologia Urbana, Notificacions i Certificats, adjudicat a Recerca i
Desenvolupament Empresarial, amb càrrec a l'exercici 2021.
11. (20200525) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 7 de juliol de 2021, que anul·la
part de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 1.198,86 euros del contracte
relatiu als serveis postals d'Ecologia Urbana (correu ordinari), amb càrrec a l'exercici 2021.
12. (20190153) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que prorroga per un període
comprès des del 22.08.2021 fins al 21.08.2022, del contracte relatiu al servei de seguretat i
control d'accés als edificis adscrits a la Gerència d'Ecologia Urbana adjudicat a Protección de
Patrimonios, SA, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 163.137,80 euros (IVA
inclòs).
13. (20210078) De la gerent municipal, de 12 de juliol de 2021, que adjudica a Segurinco,
S.L. el contracte relatiu als serveis de coordinació de seguretat i salut inherents als treballs
executats dins dels contractes de manteniment dels paviments, senyalització vertical i
horitzontal i de serveis per a la fabricació, col·locació i retirada de senyalització excepcional
per actes, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 68.797,14 euros (IVA inclòs)
14. (20210078) De la gerent municipal, de 12 de juliol de 2021, que allibera la quantitat de
26.824,76 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de coordinació de seguretat i salut
inherents als treballs executats dins dels contractes de manteniment dels paviments,
senyalització vertical i horitzontal i de serveis per a la fabricació, col·locació i retirada de
senyalització excepcional per actes, per als exercicis 2021-2023.
15. (20180001) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 14 de juliol de 2021, que
autoritza la modificació de la composició de la Unió Temporal d'Empreses del contracte relatiu
al servei d'implantació, manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes
compartides denominat Bicing 2.0 per als anys 2018 a 2028, amb la cessió del 90% de la
participació de CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA.
16. (20170001) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 16 de juliol de 2021, que acorda
la finalització de la pròrroga del contracte relatiu als serveis de manteniment dels paviments
de les calçades de la ciutat de Barcelona i anul·la la disposició de la despesa per un import de
514.390,70 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'exercici 2021.
17. (301/18) De la gerent d'Urbanisme, de 14 de juliol de 2021, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis postals d'Ecologia
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Urbana Notificacions Direcció Serveis Inspecció i llicències, per als exercicis 2021-2022 i per
un import de 160.000,01 euros (IVA inclòs).
18. (20210268) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 16 de juliol de 2021, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i adjudica el contracte relatiu a la contractació de
despeses de viatges personal directiu i no directiu de l'Àrea d'Ecologia, contracte basat en
l'acord marc per a gestió de serveis de viatges, i autoritza la despesa per als exercicis 20212023, i per un import de 26.000,00 euros (IVA inclòs).
19. (20210250) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 19 de juliol de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu al servei d'assistència tècnica per a la posada en marxa i implantació dels
lots 1 i 4, del nou contracte de serveis de recollida de residus municipals i neteja per l'espai
públic i tancament de l'actual contracte d'aquests lots, per als exercicis 2021-2022, i per un
import de 211.168,45 euros (IVA inclòs).
20. (20210251) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 19 de juliol de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu al servei d'assistència per a l'elaboració de les prestacions de la nova
contracta dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic, per als
exercicis 2021-2022, i per un import de 52.741,64 euros (IVA inclòs).
21. (20210014) De la gerent municipal, de 23 de juliol de 2021, que adjudica a Cobra
Sistemas de Seguridad S.A. el contracte relatiu al subministrament i serveis de manteniment
de les infraestructures, instal·lacions mecàniques, elèctriques, sistema de control i el servei
de gestió del centre de control i serveis de suport a l'Administració de les galeries de serveis
del 22@, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 175.930,30 euros (IVA inclòs).
22. (202100001) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 23 de juliol de 2021, que
reajusta la consignació aprovada del contracte relatiu als serveis de manteniment de la
pavimentació de la ciutat de Barcelona (2021-2024) lot 1, per un import d'1.752.316,56
euros, disminuint-la en l'exercici de 2021 i augmentant-la en l'exercici de 2025, i redistribueix
la consignació restant, amb càrrec a l'exercici 2021, i per un import d'1.181.147,94 euros
(IVA inclòs).
23. (202100001) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 23 de juliol de 2021, que
reajusta la consignació aprovada del contracte relatiu als serveis de manteniment de la
pavimentació de la ciutat de Barcelona (2021-2024) lot 2, per un import d'1.412.000,43
euros, disminuint-la en l'exercici de 2021 i augmentant-la en l'exercici de 2025, i redistribueix
la consignació restant, amb càrrec a l'exercici 2021, i per un import de 744.798,56 euros (IVA
inclòs).
24. (20210246) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, d'1 de juliol de 2021, que adjudica
al Sr. Jaime Canal Selma el contracte relatiu a les prestacions tècniques per al
desenvolupament de les millores i cobertura total del manteniment del programari "Tates" de
gestió de les Taules tècniques de mobilitat als districtes, per als exercicis 2021-2022, i per un
import de 6.316,20 euros.
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25. (20210217) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, d'1 de juliol de 2021, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte
relatiu al servei de secretaria tècnica per al seguiment i control de les accions vinculades als
àmbits de mobilitat compartida i d'accessibilitat a l'espai públic (2021-2022), per als exercicis
2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 44.281,96 euros (IVA inclòs).
Acords de la Comissió de Govern de 15 de juliol de 2021
26. (20210233A) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Suport tècnic per a la gestió de
la implantació del programa Superilla Barcelona: integració de la xarxa d'eixos cívics amb
prioritat del vianant amb la resta de xarxes funcionals de la ciutat, amb mesures de
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 21002145, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
683.526,12 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.242.774,76 euros; aprovar les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva
adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 564.897,62 euros i import
de l'IVA de 118.628,50 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 256.322,30 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61149/15331 0505, un
import (IVA inclòs) de 341.763,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/61149/15331 0505, un import (IVA inclòs) de 85.440,76 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/61149/15331 0505; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
Declarar la improcedència de la revisió de preus d'acord amb l'article 103 LCSP. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
27. (20210076D) Adjudicar el contracte núm. 21000554, que té per objecte "serveis
d'assistència per a la informació tècnica dels projectes i recepció de les obres d'urbanització
en els elements que competeixen al departament d'Espai Urbà (2021-2023), amb mesures de
contractació pública sostenible" a E3 SOLINTEG SL., amb NIF B65281131 de conformitat amb
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició
que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de
432.776,34 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats amb una baixa del
38,70%, dels quals 357.666,40 euros corresponen al preu net i 75.109,94 euros a l'IVA.
Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 102.183,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i
a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 216.388,17 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504; un
import (IVA inclòs) de 114.204,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15331 0504. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 17.883,32 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i
no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
5
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
29 d’octubre del 2021

CSV: b94a-6a4f-27a9-24aa

formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
28. (20190239P) Prorrogar per un període comprès des del 31.08.2021 fins el 30.08.2023, el
contracte 19001332-002 que té per objecte "Serveis de neteja d'escales mecàniques,
ascensors verticals i ascensors inclinats situats a l'espai públic de la ciutat de Barcelona
(2019-2021), amb mesures de contractació sostenible", adjudicat a l'empresa CAN CET
CENTRE D'INSERCIÓ SOC.LAB., amb NIF B60759644, per un import total de 480.550,68
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 80.091,78 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost
amb el desglossament següent: un import net de 66.191,55 euros i import IVA de 13.900,23
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504. Autoritzar i
disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 160.183,56 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 132.383,11 euros i import IVA de 27.800,45 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa
de l'esmentat contracte per un import de 240.275,34 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 198.574,66 euros i import IVA de 41.700,68 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
29. (21PL16848) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la recuperació dels paràmetres de la
normativa 13b al solar situat al carrer Segle XX, núm. 3-5; promogut per Fesol Oval SL;
exposar-lo al públic pel termini d'un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva
aprovació definitiva i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
30. (21PL16838) Aprovar el conveni urbanístic per al desenvolupament de la modificació
puntual del Pla General Metropolità en el subàmbit 2 del Sector IV "La Maquinista", de
Barcelona; promogut per Unibail Rodamco Steam SLU, de conformitat amb l'informe de la
Direcció d'Actuació Urbanística, que consta a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de
motivació. Facultar la segona tinenta d'Alcaldia Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid per a la signatura
de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n puguin derivar. Donarne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
31. (19g308) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i
l'article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació, modalitat de
compensació, de la UA 3 del PERI Diagonal-Poblenou per un valor de 15.548.108,67 euros,
IVA exclòs. El compte provisional del Projecte de Reparcel·lació preveia unes càrregues
urbanístiques per import de 4.188.925,71 euros, IVA exclòs. En execució del Projecte de
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Reparcel·lació la Junta de Compensació, en assemblea celebrada el 2 de novembre de 2010,
aprovà el compte de liquidació definitiva per valor de 15.548.108,67 euros i la dissolució i
liquidació de l'esmentada Junta de Compensació. Aprovar la dissolució de la Junta de
Compensació de la UA 3 del PERI Diagonal-Poblenou en virtut de l'article 195 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. Sol·licitar al
Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores la inscripció de la dissolució de la Junta de
Compensació de la UA 3 del PERI Diagonal-Poblenou. Publicar aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la província; notificar-lo
personalment als interessats, i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 22 de juliol de 2021
32. (20PL16796) Aprovar l'Addenda del Conveni urbanístic corresponent a les residències
d'estudiants a implantar a l'avinguda paral·lel, 25-37 i al carrer Riera Blanca, 149 de
Barcelona, promogut per les societats ALBA SPANISH PROPCO 1, SLU i ALBA SPANISH
PROPCO 3, SLU; de conformitat amb l'informe de la Direcció d'Actuació Urbanística, que
consta a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació. Facultar la segona tinenta
d'Alcaldia Ima. Sra. Janet Sanz Cid per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de
tots aquells annexos i complements que se'n puguin derivar. Donar-ne compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
33. (21PL16849) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic al Districte 1 de Ciutat Vella per a modificar el nivell de protecció de la finca del
carrer Ferran núm. 34, en compliment de la Sentència dictada per la secció 3a de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs
291/2018; d'iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE-LA al
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i donar-ne compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
34. (19PL16730) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a
l'equipament d'allotjament dotacional destinat a residència d'estudiants a l'avinguda Paral·lel,
25-37 de Barcelona; promogut per Alba Spanish Propco 1 SLU; exposar-lo al públic pel
termini d'un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i donar-ne
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
35. (21SD0250PU) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el "Projecte d'urbanització parcial del carrer Alcoi, davant el número
21" de Barcelona que ocupa una superfície de 443 m2 qualificada de Sistema Viari Bàsic (Clau
5) del Pla General Metropolità, trobant-se inclosa dins l'àmbit del Pla Especial Urbanístic i de
Millora Urbana en l'àmbit delimitats pels carrers Vilana, Marquesa de Vilallonga, Planella i
Horaci, del sector "Torre Vilana" que fou definitivament aprovat per acord de Plenari del
Consell municipal en sessió de 29 de juny de 2012 (publicat als efectes de la seva executivitat
al BOPB de 10/08/2012) promogut per Altafuture, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte
(amb classificació B) de 19 de maig de 2021 que figura a l'expedient administratiu i que a
aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 222.743,81euros, el 21% de
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l'impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme. Sotmetre'l al tràmit d'informació pública durant el termini d'un mes durant el
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de
l'acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més
circulació de la província. Notificar el present acord als interessats i comunicar-lo a les
dependències municipals interessades. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 29 de juliol de 2021
36. (20210151D) Adjudicar el contracte núm. 21001465, que té per objecte el "Servei de
control d'accessos per talls de carrer amb motiu del programa Obrim Carrers 2021 - 2022,
organitzats per l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat amb mesures de
contractació pública sostenible" a la UTE CORPORATION-AS 1 (formada per les empreses
ALIANZAS Y SUBCONTRATAS, SA i IMAN CORPORATION, SA) amb NIF U16699290 de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un
import màxim d'1.854.195,75 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats amb
una baixa del 20,22%, dels quals 1.532.393,18 euros corresponen al preu net i 321.802,57
euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.348.506,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15141 0505; un import
(IVA inclòs) de 505.689,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/15141 0505. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 76.619,66 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte a la Sra. Ariadna Miquel. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
37. (19PL16724) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a l'equipament d'allotjament
dotacional destinat a residència d'estudiants al carrer Riera Blanca núm. 149 de Barcelona;
promogut per Alba Spanish Propco 3 SLU; exposar-lo al públic pel termini d'un mes;
sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
38. (21SD0202PU) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte de Construcció d'un pas adaptat per a l'accés al triangle
ferroviari des del carrer Josep Soldevila, al districte de Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa
municipal, a instancia de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA d'acord amb l'Informe Tècnic
del Projecte (amb classificació B) de 19 de novembre del 2020 i amb l'informe d'Auditoria de
16 d'abril de 2021 que consten degudament incorporats a l'expedient i que aquests efectes es
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donen per reproduïts, amb un pressupost de 513.172,17 euros, el 21% de l'impost del valor
afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i
en el tauler d'edictes municipal. Notificar el present acord a les direccions implicades en el
present procediment. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures
i Mobilitat.
39. (21PL16856) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de l'equipament situat al
carrer d'Espronceda números 320 i 322-324, al bari de Navas; promogut per l'Institut
Barcelona Esports (IBE); exposar-lo al públic pel termini d'un mes; sotmetre’l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 9 de setembre de 2021
40. (20220005) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Serveis d'informació mitjançant la
figura d'informadors ambientals de la gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de
Barcelona pels anys 2022-2024, amb mesures de contractació pública sostenible.", amb núm.
de contracte 21002292, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment
obert, amb un pressupost base de licitació de 803.457,35 euros (IVA inclòs), determinat en
funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.394.430,11 euros. Aprovar les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte. Convocar la licitació per a la seva
adjudicació. Autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 664.014,34 euros i import
de l'IVA de 139.443,01 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 60.946,45 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500, un
import (IVA inclòs) de 442.791,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15016 0500, un import (IVA inclòs) de 299.719,48 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Declarar la
improcedència de la revisió de preus d'acord amb la previsió de l'article 103 LCSP. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
41. (20180026P) Prorrogar per un període comprès des del 01.10.2021 fins el 30.09.2023, el
contracte 17006742-002 que té per objecte "Direcció facultativa i assistència tècnica del
servei de gestió de túnels viaris urbans i responsable de seguretat de túnels viaris urbans de
la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a
l'empresa SGS TECNOS, SA, amb NIF A28345577, per un import total de 519.291,67 euros
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i
disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 64.911,46 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 53.645,83 euros i import IVA d'11.265,63 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504. Autoritzar i disposar la
9
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
29 d’octubre del 2021

CSV: b94a-6a4f-27a9-24aa

despesa de l'esmentat contracte per un import de 194.734,38 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 160.937,50 euros i import IVA de 33.796,88 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 259.645,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 214.583,33 euros i import IVA de 45.062,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat
42. (20160150 M2) Modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
16000643-009 que té per objecte "Serveis de manteniment integral dels túnels de la xarxa
viària bàsica de la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment de l'ocupació de persones
amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral", adjudicat a l'empresa AERONAVAL
CONSTRUCCIONES E INSTAL, amb NIF A28526275, per un import màxim de 425.000,00
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
100.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 82.644,63
euros i import IVA de 17.355,37 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària
D/22729/15331 0504. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 325.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
268.595,04 euros i import IVA de 56.404,96 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació
pressupostària D/22729/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2022. Fixar en 17.561,98 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
43. (19g429) Resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d'informació pública del
projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la UA-Àmbit Sant Pere d'Abanto,
de la MpPGM en l'àmbit discontinu de les finques dels carrers Sant Pere d'Abanto, 3-19,
Moianès, 26-28, i d'Homer, 2-10, conformada per les finques situades al carrer de Sant Pere
d'Abanto, núm. 3 i 15-19, en el sentit que justificadament i raonada, figura en l'informe de la
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 15 de juliol de
2021 que consta en l'expedient i que es dona per reproduït. Aprovar definitivament, a
l'empara de l'article 119.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme, i en compliment de la Sentència ferma núm. 664, dictada el
3 de juliol de 2019 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 3a de la Sala
Contenciosa Administrativa), el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la
UA-Àmbit Sant Pere d'Abanto, de la MpPGM en l'àmbit discontinu de les finques dels carrers
Sant Pere d'Abanto, 3-19, Moianès, 26-28, i d'Homer, 2-10, conformada per les finques
situades al carrer de Sant Pere d'Abanto, núm. 3 i 15-19, que incorpora les modificacions
10
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
29 d’octubre del 2021

CSV: b94a-6a4f-27a9-24aa

derivades de l'informe esmentat de 15 de juliol de 2021. Determinar, de conformitat amb
l'article 153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de
l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes
econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant,
entre d'altres, l'extinció dels drets i càrregues que es relacionen en l'esmentat projecte de
reparcel·lació, per incompatibilitat amb el planejament. Publicar aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació de la província, i
notificar-lo individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. Donar-ne compte
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
44. (15gu04) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, el Projecte de
reparcel·lació del Polígon d'actuació urbanística delimitat per la Modificació puntual del Pla
general metropolità en el subàmbit 2 del sector IV "La Maquinista", amb introducció de les
modificacions no substancials introduïdes en l'esmentat Projecte de reparcel·lació d'11 de
maig de 2015 i relacionades en l'informe de la Direcció de serveis de gestió urbanística de
l'Institut municipal d'urbanisme de 19 de juliol de 2021, donant compliment a la sentència
núm. 112/2018 de 23 de maig de 2018 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 14
de Barcelona declarada ferma. Determinar, de conformitat amb l'article 153 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, que la
fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació,
produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i per
tant, entre d'altres, l'extinció dels drets i càrregues que es relacionen en l'esmentat Projecte
de reparcel·lació, per incompatibles amb el planejament. Condicionar l'executivitat i eficàcia
d'aquest acord, i en conseqüència la seva publicació i notificació a tots els interessats, fins a
l'aprovació definitiva del Projecte constructiu d'urbanització de la zona verda de l'àmbit de la
Modificació puntual del Pla general metropolità "La Maquinista", que és objecte del
procediment ordinari número 55/2016, seguit davant el Jutjat contenciós-administratiu
número 5 de Barcelona. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en un diari dels de major circulació de la mateixa i notificar-lo individualment a cadascun dels
interessats en l'expedient. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
45. (20g150) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el Projecte de
Delimitació del Polígon d'Actuació Urbanística 4, de la 4a fase d'execució de la Unitat
d'Actuació B de la Modificació del Pla General Metropolità al Polígon de les Cases Barates del
Bon Pastor, formulat per l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, en
qualitat de propietari únic dels terrenys inclosos a l'àmbit, amb determinació del sistema de
reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, per a la seva execució, que es tramita
simultàniament amb el Projecte de Reparcel·lació. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i en un dels diari de més circulació de la província i notificar-lo
individualment a tots els interessats afectats. Comunicar-ho a la Subcomissió d'Urbanisme del
municipi de Barcelona, en compliment de l'article 65.3 de la Llei 2/1998, de 30 de desembre,
de la Carta Municipal de Barcelona. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
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46. (20g151) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del Polígon d'actuació urbanística 4, de la 4a
Fase d'execució de la Unitat d'actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al
Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor formulat per l'Institut Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona en qualitat de propietari únic, que es tramita simultàniament amb
el Projecte de delimitació i determinació del sistema i modalitat d'execució. Determinar, de
conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via
administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà
essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la
Llei d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a
l'Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos
previstos en el planejament. Tenir en compte les peticions realitzades per "Red Eléctrica de
España", en instància presentada al Registre de l'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona
de data 6 de maig de 2021, pel que respecta a la possible afectació de la línia subterrània
elèctrica de transport que discorre per l'àmbit. Reconèixer, de conformitat amb l'article 219
undecies del Reglament de la Llei d'urbanisme, amb la redacció donada pel Decret 80/2009,
de 19 de maig, el dret al reallotjament dels ocupants legals d'habitatges que han acreditat
que reuneixen els requisits legals establerts i que ho han sol·licitat expressament en el tràmit
d'audiència derivat de l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació, que es relacionen en
document annex. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
un diari dels de més circulació de la província i notificar-lo individualment a tots els
interessats afectats. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
47. (14gu07) Aprovar, de conformitat amb l'article 195 del Reglament de la Llei d'urbanisme,
la dissolució i liquidació de la Junta de Compensació del PAU 1 del PMU de l'illa delimitada pels
carrers de Pere IV, de Badajoz, dels Almogàvers i de la Ciutat de Granada, per haver
complert les finalitats per les quals va ser creada. Traslladar certificació d'aquest acord al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la practica de la
inscripció de la dissolució de l'entitat en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores,
de conformitat amb l'article 205.1.d) del Reglament de la Llei d'Urbanisme. Publicar aquest
acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la província; i
notificar-lo personalment als interessats. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
1. (M1923/2514) Instem a que comparegui el responsable del Govern Municipal per informar
sobre l'afectació que tindria la Modificació del Pla general metropolità (MPGM) de Barcelona
dels barris de Gràcia que preveu obrir un carrer a través dels jardins del Santuari Llar Sant
Josep de la Muntanya en el qual hi ha un centre d'acolliment de menors que treballa amb
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coordinació amb la Generalitat de Catalunya, els quals han expressat que afectaria molt
negativament en el seu projecte d'acolliment de menors.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Ramírez, Parera, Coronas, Martí, Guilarte i Barceló.
Es dóna per tractada
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
2. (21XF0772) Aprovar l'expedient 21XF0772 de reconeixement de crèdit per un import de
1.091,12 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa INV
PROTECCION SL, amb CIF B85582013, despeses realitzades l'any 2018 i no reconegudes en
l'exercici que li corresponien. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un
import de 1.091,12 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, a favor de l'empresa INV PROTECCION SL, amb CIF B85582013. Notificar al
contractista el present acord.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Frías, Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera i
Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular i l'abstenció
de Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea.
Districtes de Nou Barris i Sant Martí
3. (18PL16634) Donar conformitat al Text Refós de la Modificació del Pla General Metropolità
en l'àmbit del sector Prim, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de les Direccions de
Serveis de Planejament i d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i, a efectes de
motivació, s'incorpora a aquest acord; trametre aquest acord, juntament amb l'expedient a la
Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i
Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Junts per Catalunya i Ciutadans, l'abstenció d'Esquerra Republicana i la reserva de
Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea.
Districte de Sant Andreu
4. (20PL16778) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per l'assignació de nous usos i volumetria a la part de
l'equipament "D" de la Modificació del PGM a les Casernes de Sant Andreu; promogut per
Serveis Funeraris de Barcelona SA; amb les modificacions respecte al document aprovat
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inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe
que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes
de Catalunya, contrari d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans i la reserva de
Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea.
5. (21PL16836) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la modificació del tipus d'equipament de la Nau F
del recinte de la Fabra i Coats; d'iniciativa municipal a proposta de l'Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) i del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA); amb les modificacions
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de
Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora
a aquest acord.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i
Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
6. (21SD0238NT) Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança de terrasses aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013 i modificada per acords de l'1 d'abril
de 2016 i del 29 de juny de 2018 adoptats pel mateix òrgan. Sotmetre-la a informació pública
per un termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l'article 112 del Reglament
Orgànic Municipal; publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
web municipal.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i
l'abstenció d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Aprovada
7. (21SD0182NT) Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els
espais públics de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell
Municipal en 27 de novembre de 1998, modificada per acord del plenari del Consell Municipal
de 20 de juliol de 2001 i de l'Ordenança reguladora del procediment sancionador, aprovada
definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en 26 de març de 2010, sotmetre-la
a informació pública per un termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l'article
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112 del Reglament Orgànic Municipal; publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al web municipal.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Valdés, Sanz, Zañartu, Vila, Guilarte, Ramírez, Parera, i
Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra
Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
8. (03-2020LL02046) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
per a la construcció d'un edifici d'obra nova destinat a l'ampliació de l'escola Joan Peregrí (ús
docent) al carrer MUNTADES, número 37, i de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 de
l'any 2020; concedir a la FUNDACIÓ CULTURAL HOSTAFRANCS la bonificació del 65% sobre la
quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la
llicència, en 13 de novembre de 2020 (exp. 03-2020LL02046) a la part amb protecció; donat
s'ajusta a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, en tant que es tracta
d'obres destinades a un equipament docent (escola), s'executa en terrenys qualificats
d'equipament (7a) i per iniciativa d'una entitat sens ànim de lucre (fundació cultural); i donar
trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
9. (10-2019LL46474) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
per a la construcció d'un edifici d'obra nova destinat a escola de negocis (ús docent) al carrer
Veneçuela, número 108, i de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2020; concedir
a BEETOWN INVEST, SL la bonificació del 35% sobre la quota de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en 15 de juliol de 2020 (exp.
10-2019LL46474) a la part amb protecció; donat s'ajusta a allò establert en l'article 7è de
l'esmentada ordenança, en tant que es tracta d'obres destinades a un equipament docent
(escola de negocis), s'executa en terrenys qualificats d'equipament i per iniciativa d'una
entitat privada; i donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
10. (10-2021CD13428) Declarar d'especial interès públic i utilitat municipal les obres
consistents en "reforma interior de les entitats ubicades a la tercera planta, porta segona, de
les escales B i C del conjunt Can Gili Nou" a realitzar en l'edifici ubicat al carrer Taulat 7-9
l'empara del comunicat d'obres 10-2021CD13428; concedir a la senyora Rocío Martinavarro
Faus, la bonificació del 50 per cent sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres; que recau sobre les obres descrites, ja que resulta procedent d'acord amb allò que
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estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen sobre un
edifici catalogat com a Bé cultural d'interès local amb nivell de protecció B; i donar trasllat a
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
11. (10-2021CD22458) Considerar improcedent la declaració d'especial interès públic i utilitat
municipal de les obres de reforma interior amb canvi de distribució puntual i canvi de
fusteries en façana principal i patis que es duran a terme als pisos Principal 4ta. i 2n. 1a. de
l'edifici ubicat al carrer Lope de Vega 109, a l'empara de la comunicació d'obres tramitada
amb número d'expedient 10-202ICD22458 i, com a conseqüència, denegar la sol·licitud de
bonificació del 90% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que
recau sobre les obres esmentades, que va ser presentada en 20104121 pel senyor Gil Fanjul
Ródena, en nom i representació de la comunitat de béns MCIEZA FANruL-FANruL RODENAS Y
CIA CB, propietària de l'immoble ubicat al carrer Lope de Vega 109; donat que no
s'acompleixin els requisits establerts per l'article 7 .1.43 a) de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant
que les obres no es realitzen en règim de protecció pública; i donar trasllat a l'Institut
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria
Magdalena Barceló Verea i desfavorable d'Esquerra Republicana. Aprovada
12. (10-2021CD26302) Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres consistents
"obres de reforma interior per a implantar a la planta tercera de l'edifici industrial de Can
Saladrigas l'ampliació de l'Institut 22@", emparades pel comunicat d'obres número
d'expedient l0-2021CD26302, que s'han de realitzar a l'edifici de Can Saladrigas, ubicat al
carrer Joncar 35-39; concedir al Consorci d'Educació de Barcelona la bonificació del 70%
sobre la quota de I'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les
esmentades obres donat que resulta procedent, d'acord amb allò que estableix l'article 7è de
l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic,
en sòl qualificat d'equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l'article 212
de les NUPGM, donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
13. (10-2021CD26890) Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres definides com
"actuació en façanes consistent en la substitució de les finestres i reixes" de l'institut Moisès
Broggi, emparades pel comunicat d'obres tramitat amb número d'expedient 1016
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2021CD26890, que s'han de realitzar a l'edifici ubicat al Sant Quintí 32-50; concedir a
l'Institut Moisès Broggi la bonificació del70% sobre la quota de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades obres donat que resulta procedent,
d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es
realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d'equipaments i van destinades a
un equipament dels inclosos a l'article 212 de les NUPGM, donar trasllat a l'institut Municipal
d'Hisenda als efectes pertinents.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
Districte de Ciutat Vella
14. (1BC 2018/121) Declarar la interrupció del termini màxim per resoldre el procediment
d'aprovació del Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella
de Barcelona, d'iniciativa municipal, aprovat inicialment en data 16 de març de 2021 per
acord de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, d'acord amb el
previst a l'article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en relació a informes preceptius sol·licitats a altres
òrgans, i d'acord amb la motivació recollida a l'Informe emès per la societat municipal BIMSA,
que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït; notificar
als interessats en aquest procediment; comunicar el present acord a la Direcció General
d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i a la Comandància Naval i Gobierno Militar; i
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris
de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Frías, Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i
Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
15. (21PL16851) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació de PGM per a la creació d'un equipament a Can Ferrer al carrer
Alfons XII 42-48 i consolidació d'espai lliure al jardins d'Enric Sagnier al carrer Brusi 51-61;
d'iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini d'un mes i sotmetre-la al Consell
Municipal per a la seva aprovació provisional.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Sanz, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Parera, i
Barceló.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
16. (M1923/2472) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Que el govern municipal es comprometi a realitzar: Un reforç del servei de neteja amb la
dotació de mitjans i personal que sigui necessari per tal d'aconseguir que l'espai públic estigui
en les condicions de salubritat necessàries. Un reforç i millora de la planificació del control de
plagues en l'espai públic. Una auditoria urgent del manteniment de l'espai públic lligat a una
bateria d'Intervencions urgents per tal de retornar-lo al nivells de seguretat i manteniment
necessaris.
Tractat conjuntament amb el punt núm. 30 de l'ordre del dia.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Barceló, Vila, Guilarte, Ramírez, Parera i Badia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
17. (M1923/2501) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
govern municipal a aturar amb caràcter d'urgència la implantació del sistema de recollida
selectiva "Porta a Porta" a Sant Andreu del Palomar. També insta a la paralització de la
implantació de més pilots del "Porta a Porta" a altres zones de Barcelona, com els barris
d'Horta i Sant Antoni, i a la promoció de solucions tècniques per millorar la recollida selectiva
de residus posant en funcionament un pilot basat en sistemes de contenització intel·ligent.
Tractat conjuntament amb els punts núm. 23 i 28 de l'ordre del dia.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Vila, Zañartu, Ramírez, Guilarte, Parera, Barceló i Badia.
Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i
regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i desfavorable de Barcelona en Comú,
Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana. Rebutjada
Del Grup Municipal Ciutadans:
18. (M1923/2497) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Que el Govern Municipal presenti, en el termini màxim de tres mesos, un informe a aquesta
comissió de la situació actual del problema de les males olors provocades per la xarxa de
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sanejament de la ciutat, de les possibles solucions tècniques que es podrien aplicar, del cost
de les mateixes i de les possibles actuacions a curt termini que es podrien prendre per mitigar
aquest problema.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Guilarte, Zañartu, Vila, Ramírez, Parera, Barceló i Badia.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
Del Grup Municipal Partit Popular:
19. (M1923/2482) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern Municipal a engegar un Programa Específic d'Inspeccions als clubs de cànnabis de la
ciutat per comprovar el compliment de la darrera sentència del TSJC, deixant sense efecte les
activitats que no compleixin amb la normativa aplicable, i prioritzant aquestes inspeccions als
clubs de cànnabis propers a centres escolars, sanitaris o d'altres usos protegits.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Zañartu, Martí, Guilarte, Parera, Barceló i Sanz.
Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i
regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de Barcelona en Comú,
Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana. Aprovada
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
20. (M1923/2477) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern Municipal a reforçar amb recursos materials i humans tots els serveis encarregats dels
tràmits de concessió de llicències d'obres d'acord amb els terminis que marca l'Ordenança
Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) que estableix el
termini de dos mesos per a resoldre els procediments generals, i de tres mesos en aquells
procediments que requereixin informes preceptius d'altres serveis.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Parera, Coronas, Martí, Guilarte, Ramírez, Barceló i Sanz.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. Aprovada
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:
21. (M1923/2505) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructura i Mobilitat acorda:
Instar els altres grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona a l'aprovació pel Ple dels
següents acords: 1 - Reconèixer i manifestar que l'energia i l'accés al subministrament
energètic són un dret ciutadà i que, sota aquest principi, els poders públics han de disposar
de les eines suficients per poder garantir que la prestació d'aquest dret sigui efectiva amb uns
preus socials justos i equitatius. 2. Instar a la Comissió Europea la necessitat de revisar el
disseny dels mercats internacionals energètics actuals, així com també per les mesures que
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pensa prendre les institucions europees per lluitar contra la pobresa energètica que afecta
milions d'europeus. 3. Instar al Govern d'Espanya a seguir treballant per abaratir el preu de
la llum amb mesures viables i de caire sostenible, ampliant si s'escau encara més les
cobertures per protegir els més vulnerables, incidint que és objectiu i prioritat de totes les
institucions competents la lluita contra la pobresa energètica. 4. Exigir al Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que exerciti les seves competències actuant i
supervisant davant les companyies elèctriques que han de solucionar la greu situació que
pateixen moltes famílies amb caigudes contínues del subministrament elèctric a les seves
llars i assegurin la continuïtat i la qualitat del servei. 5. Instar al Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que elabori un mapa elèctric municipal on detalli la
responsabilitat a cada àrea de quina és la seva empresa subministradora i on s'especifiqui les
accions d'inversió i manteniment darrerament realitzades. 6. Reclamar al Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que doti de mitjans necessaris a aquest
Ajuntament que facin possible la creació de comunitats energètiques a tots els barris de la
ciutat, amb energies renovables i netes. 7. Instar al Govern de Catalunya a facilitar i no
dificultar la instal·lació d'energies renovables al territori. 8. Exigir a les companyies
elèctriques a executar un pla d'inversions amb un programa d'inspeccions periòdiques, amb la
finalitat de garantir el bon estat de conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei
18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 9.
Traslladar aquests acords a les delegacions de la Comissió Europea i del Parlament Europeu, a
les Meses del Congrés i Senat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri per a la Transició
Ecològica, al Departament d'Empresa, al Departament d'Interior, a les entitats municipalistes
de la FMC i l'ACM, a les entitats i associacions del municipi, i a les companyies de
subministrament elèctric.
Retirada
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
22. (M1923/2471) Que el govern municipal exigeixi a RENFE i al Govern Espanyol la
recuperació dels serveis ferroviaris de llarga distància suprimits durant la crisi de la covid19.
Intervenen el Sr. i la Sra.: Zañartu i Sanz.
Acceptat
23. (M1923/2498) Que el govern municipal aturi la segona fase del desplegament del sistema
de recollida porta a porta a Sant Andreu fins que no doni compliment als acords presos per
unanimitat a la passada comissió del mes de juny, a iniciativa d'ERC, consistents
resumidament en; 1) reprendre el procés de participació i informació sobre el porta a porta 2)
flexibilitzar els horaris de recollida, adaptant-los al màxim a les necessitats del veïnat i el
comerç 3) impulsar bujols comunitaris als àmbits de més densitat de població per tal d'evitar
l'acumulació de deixalles a l'espai públic 4) Tenir en compte la perspectiva de les persones
amb diversitat funcional.
Tractat conjuntament amb els punts núm. 17 i 28 de l'ordre del dia.
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Acceptat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
24. (M1923/2500) Que el Govern Municipal presenti el proper mes d'octubre i en aquesta
mateixa Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat: l'informe tècnic de
Parcs i Jardins on s'analitza individualment l'estat fitosanitari previ a la tala dels arbres,
especificantquina era la seva patologia i expressant la recomanació de la necessitat de la seva
retirada.
Intervenen els Srs.: Martí i Badia.
Acceptat
25. (M1923/2504) Que el govern municipal presenti en el termini de tres mesos i en aquesta
mateixa comissió, un informe exhaustiu sobre el comportament de la nova línia de bus exprés
que connectarà la plaça de Glòries amb la de Francesc Macià detallant: El número total de
viatges segregats per dies, hores i viatger. L'origen i el destí dels viatges, detallant els que
inclouen transbordaments amb el TRAMBesòs i el TRAMBaix. El nombre d'usuaris que han
utilitzat la línia per enllaçar un trajecte amb origen i final en les dos línies de tramvia
existents. L'origen de viatgers captats per la nova línia indicant si eren ja usuaris del
transport públic, de quin, si feien el desplaçament a peu o si feien el desplaçament en vehicle
privat, segregant el mitjà de transport (bicicleta, VMP, moto o turisme).
Intervenen les Sres.: Vila i Sanz.
No acceptat
d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:
26. (M1923/2496) Quina és la posició de Govern Municipal en relació a la paralització de el
projecte de l'ampliació de l'aeroport del Prat-Josep Tarradellas?
Intervenen les Sres.: Guilarte i Sanz.
Es dóna per tractada
27. (M1923/2495) Quin és el compromís del Govern Municipal respecte a la continuació de les
obres de cobertura de la ronda de Dalt al districte d'Horta-Guinardó?
Intervenen les Sres.: Guilarte i Sanz.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Partit Popular:
28. (M1923/2479) Quines millores i/o modificacions s'han introduït en el desplegament del
sistema de recollida selectiva "porta a porta" de Sant Andreu i quina és la previsió del seu
desplegament a altres barris de Barcelona?
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Tractada conjuntament amb els punts núm. 17 i 23 de l'ordre del dia.
Es dóna per tractada
29. (M1923/2480) Quin és el capteniment del govern municipal sobre la implementació d'un
peatge urbà a la ciutat de Barcelona?
Tractada pel Sr. I la Sra.: Ramírez i Sanz.
Es dóna per tractada
De regidora no adscrita:
30. (M1923/2465) Com valora el Govern Municipal el Servei de Neteja dels últims mesos a la
ciutat de Barcelona i quin és el motiu pel qual creu que s'han produït plagues de paneroles,
rates i xinxes?
Tractada conjuntament amb el punt núm. 16 de l'ordre del dia.
Es dóna per tractada
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
31. (M1923/2473) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat en data 14 de juliol de 2020 amb el següent
contingut: "Que el Govern municipal ens informi i ens faci arribar per escrit, quantes
compres s'han fet mitjançant el mecanisme del tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona,
quines són, a quin preu i quins són els preus reals de compravenda a la ciutat segons la
informació rebuda per l'Ajuntament a través d'aquest mecanisme."
Intervenen les Sres.: Baró i Sanz.
Es dóna per tractat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
32. (M1923/2503) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició
aprovada a la Comissió d'urbanisme, ecologia i mobilitat de 14 de desembre de 2020, amb el
següent contingut: (M1923/1494) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat acorda: Instar el govern a: 1. Aprovar un pla d'actuació específic que vagi a càrrec
de Foment de Ciutat. 2. A prendre les mesures oportunes per resoldre la situació del Pla
Parcial del barri de Les Planes que des de fa anys afecta a una gran quantitat de veïns del
barri. 3. Incorporar els pressupostos suficients al Pressupost 2021 per fer front a les
inversions urgents als barris de la muntanya, amb especial èmfasi a les actuacions
urbanístiques i d'accessibilitat pendents. 4. Potenciar l'Oficina de Collserola amb més recursos
humans i materials, especialment pel que fa a les actuacions en l'àmbit de l'Ecologia Urbana.
Intervenen les Sres.: Vila i Sanz.
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Es dóna per tractat
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.21 h.
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